SERVEI CUSTÒDIA MATERIAL ESCOLAR (TAQUILLES)
AMPA INS de la Roca CURS 2017-2018
L’AMPA de l’INS de la Roca disposa d’un número determinat de taquilles per oferir el
servei de custodia del material escolar, per a l’alumnat del centre. Les normes que
regeixen aquest servei són:
1. Les taquilles són propietat de l’AMPA. L’institut s’encarrega de la gestió de
l’assignació, del control i ús.
2. La durada màxima d’assignació de la taquilla és d’un curs escolar.
3. La quota anual del servei de la taquilla és de 25 €. En aquest preu s’inclou l’ús i una
fiança de 10 € que serà retornada en el moment que es retorni la clau al final de curs.
En cas de lloguer per un 2n/a germà/ana i successius l’import serà de 20€.
4. En acabar el curs escolar (22 de juny de 2018) s’haurà de buidar, deixar neta la
taquilla i lliurar la clau a Consergeria.
5. El manteniment, netedat i bon ús de la taquilla és responsabilitat de l’alumnat que
hagi adquirit el servei.
6. L’AMPA i l’institut no es fan responsables de la pèrdua o robatori dels objectes
continguts a les taquilles.
7. El mal ús de la taquilla comportarà la pèrdua de la condició d’usuari i el pagament
dels costos de la reparació, si s’escau.
8. L’ús de les taquilles és exclusiu per al material escolar. No està permès deixar cap
tipus de material, estri o producte que pugui ser perillós per a l’alumnat o per al
desenvolupament de l’activitat educativa.
Per poder accedir al servei de taquilla, cal:
1. Complimentar correctament la part de sota d’aquest document i lliurar-lo a la
secretaria del centre.
2. Abonar la quota del servei
Més informació a la Secretaria del centre.

En/Na_____________________________________________com a pare, mare o
tutor/a de l’alumne/a__________________ del curs_____ i grup____declara, que ha
llegit i està assabentat de les normes d’assignació i ús del servei de taquilles de
l’AMPA de l’INS de la Roca i es compromet al compliment de les condicions del servei.

La Roca del Vallès,_______________ de______________ de 2017

Signatura pare, mare, tutor/a

DNI:

